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 املصطلح العبارة
فرر ا كيميايررلذ كيررس  رررات  ل ربررلع كيم اررد  لرراك  رللرريا كيم اررد   كيم اد ررلع 

 . كيسيل يا

 كيمياء الكربون
 )الكيمياء العضوية(

 ال رامن تحضي هل  حيدرة  تتمد  كيادكد كيعضدرة دكخل كيملئنلع كيحية افعل قد

 .فى كياختب كع
 احليوية ىنظرية القو

 اليوريا كيا رب كيعضدي كينلتج لن تسخين رلدترا كأللد يدم لع ليل لع كيفضة

 اهليدروكربونات .ل ربلع لضدرة تتمد  لن لنص ي كيم اد   كيهيات جين فقط

ظررله و  جرردد لرراو ل ربررلع لضرردرة تغررت ي فررى حرريوة جهر يررة  كحرراو  يمنهررل 

 تختلف لن اعضهل فى حيوتهل كيبنلئية  كيخدكص كيميايلئة  كيفيهرلئية.

 املشابهة اجلزيئية
 (التشكل)

 )البارافينات( األلكانات CnH2n+2هيات ر اد لع  ييفلتية لغبعة لفتدحة كيسلسلة حيوتهل كيعللة 
 رررها ةتو  لرررن كأليمرررل  كياقلارررل اعرررا لجادلرررة ةتررررة ال تدجرررا لنفررر دو  تغرررت 

 (R) ر له يهل الي له هيات جين لن جهئ كأليمل  
 جمموعة األلكيل

 هل تغرررت ي فررر  خدكحررر لرررلم قرررل د  جهر ررر  رجاعهرررللجادلرررة لرررن كيا ربرررلع 

 .لثل )دتجة كيوليل ( كيفيهرلئية هلكيميايلئية  تتاتج فى خدكح
 السلسلة املتجانسة

 اجلري الصودى ى.خليط لن كيصددك كيمل رة  كيجي  كيح
لاليررة تحدرررل كأليمل ررلع ةكع كيسلسررلة كيم اد يررة كيجدرلررة غيررى جهر ررلع حرروي و 

 .اليتسخين  كيضوط   جدد لللل حفلز
 التكسري احلفزى

كيم اررد  فرر   طررد   ط رقررة يتسرراية كيا ربررلع كيعضرردرة تعتاررا للرر  لرراد ةتكع

 للسلة ر اد ية.
 نظام األيوباك

خلرريط لررن  ررلزي كيهيررات جين       رسرريا كيم اررد   رسررتخام رعللررل لخترره     

  قدد قلال يالشتعل .
 الغاز املائي

تتايه الحتدكئهل للى تكاجة  لفتدحة كيسلسلة ة ي  لغبع ييفلتية هيات ر اد لع 

 CnH2n ثنلئية اين ةتكع كيم اد .  حيوتهل كيعللة 
 )األوليفينات( األلكينات

 ثالثي كلورو إيثان 1،1،1 ل رب لضدي هليدجين  رستخام ف  كيتنظيف كيجلف 
 ) اهلالوثان( ل رب لن كأليمل لع كيهليدجينية رستخام راخات األل .

(  ثنررلئ  رلرردت  CF4يأليمل ررلع لثررل تكاررع فلدترررا كيايثررل  )لغررتقلع هليدجينيررة 

 .(CF2Cl2ثنلئ  فلدت  كيايثل  )
 الفريونات

ل( غيرى  تج   يتحدرل كيندكتج كيبت  يية كيجدرلة كيسلسرلة  كيثقيلرة )كألقرل كلرتخاكلل

ل(  جهر لع  حو    خف )كألرث  كلتخاكلل
 التكسري احلرارى احلفزى

اتصلتين الي كاجة كياهد جرة تحتدررل   فرل كيعراد لرن كيمين فيه ةتت  كيم اد  كي

 .ةتكع كيهيات جين
 الكني متماثل

كيمررين فيررة ةتترر  كيم اررد  كياتصررلتين الي كاجررة كياهد جررة تحتدرررل  لرراد  يرر  

 .لتسل ي لن ةتكع كيهيات جين
 الكني غري متماثل

 اهليدرة احلفزية لالية غضلفة كيالذ غيى كأليمينلع    كأليملرنلع ف   جدد لللل حفلز 
 اجلاليكوالت ل ربلع ثنلئية كيهيات رسيل تنتج لن  رساو كأليمينلع اليعدكلل كياؤرساو.

 املصطلح العلمى

 الباب اخلامس مراجعة الكيمياء العضوية
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 املصطلح العبارة
 رسرراو كاليمينررلع ادكلررجة لحلررد  ا لنجنررلع كيبدتللرريدم فرر   لررط قلرردي لمد ررة 

لام كيتغبع ) ي  الختبلتكيجليمدالع )ره   يد  كيب لنجنلع كيبنفسج (  رستخام 

 كيمغف لن  جدد كي كاجة كياهد جة (  

 تفاعل باير

تجاررع لرراد ربيرر  لررن جهر ررلع ل ربررلع اسرريجة رترر ك ة لررادهل لررن كيالئررة حتررى 

 كياليد  يتمدرن جهئ ربي  لاالق.
 البلمرة

قللاو تحمم لالية غضلفة لضلف  ير  لتاثرل غيرى كيمرين  ير  لتالثرل فرء  كيجرهذ 

رضررلف غيررى ةتو كيم اررد  كيويرر  لغرربعة كألللررى فررى كيهيررات جين  (H)كيادجررب 

  كيجهذ كيسليب رضلف غيى ةتو كيم اد  كيوي  لغبعة كألقل فى كيهيات جين.

 قاعدة ماركونيكوف

هيات ر اد لع  ييفلتية  ي  لغبع لفتدحة كيسلسلة تتايه الحتدكئهرل للرى تكاجرة 

 CnH2n-2 ثالثية اين ةتكع كيم اد .  حيوتهل كيعللة 
 )األستيلينات( األلكاينات

 كيلهب كينلتج لن كحت كق  لز كالرثلرن ف  راية  في و لن كيهدكذ 

دتجررة م(  يررسك  3000 تبلررد دتجررة كيحرر كتو كيانجلقررة لررن هررسك كيتفللررل حرردكي  )

 رستخام كيلهب ف  يحلم  قجع كياعلد 

 هلب األكسي اسيتلني

 كحول الفنيل كيحفهرة يإلرثلرن رحد   ي  لغبع رنتج را رب  لج  لنا كيهياته
 األلكانات احللقية CnH2nهيات ر اد لع حلقية لغبعة حيوتهل كيعللة 

 التقطري اإلتالفى كيتسخين ااعه  لن كيهدكذ.
 جمموعة األريل كيغ  كينلتج لن  ها ةتو هيات جين لن جهئ كيا رب كألت للتى. 

 شق الفينيل (-C6H5) رنتج لنا  ها ةتو هيات جين لن جهئ كيبنهرن.
 DDT ل رب ثنلئى رلدت  ثنلئى فينيل ثالثى رلدت  غرثل .

ل ربرلع لضردرة هللرة تنرتج لنرا لعليجرة ل ربرلع  يميرل حارل انرهرن لررلفد ي  

 ادكلجة كيصددك كيمل رة.
 املنظفات الصناعية

 تفللل كيبنهرن لع هلييا كأليميل ف   جدد رلدترا كأليدلنيدم كيالللئ  رعللل حفلز 
 تفاعل فريدل كرافت

 )األلكلة(
 النيرتة لحل ةتو هيات جين فى حلقة كيبنهرن. (NO2-)لالية غحال  لجادلة  يت   

 السلفنة لحل ةتو هيات جين حلقة كيبنهرن. (SO3H-)لالية غحال  لجادلة للفد ي  
ل لرن جرهئ كيا ررب  ل اج رقرة لعينرة  تمرد  ترنرل لجادلة لن كيرستكع ل تبجرة لعرل

  ظيفتهل )فعلييتهل( للى خدكص كيجهئ اأراله. تتولب 

اجملموعة الفعالة 
 )الوظيفية(

 الكحوالت ل ربلع لضدرة  ييفلتية تتايه الحتدكئهل للى لجادلة كيهيات رسيل     رث .
كتصلالل     رث   ت للتية تتصل فيهل لجادلة كيهيات رسيل  هيات رسيليةل ربلع 

 .لبلش  احلقة كيبنهرن
 الفينوالت

 التخمر الكحوىل لالية غضلفة كيخاي و غيى كيادال  كياتخلف لن حنللة كيسم 
ل ربررلع لضرردرة تنررتج لنررا  رسرراو كيمحرردالع كيثل درررة  تحتررد  للررى لجادلررة 

 >C = Oر اد يل 
 كيتونات

 الكربوهيدات كيف رتدز( –. )كيجلدردز لاراو كيهيات رسيل ية   ريتد  رة ياهيالدكد 
كألحاررلا كيم ادرسرريلية فررى  جرردد لررلدو  لزلررة يلاررلذ لثررل تفللررل كيمحرردالع لررع 

 حال كيمب رتي .
 األسرتة

 دا لن كير  كاط لسر د  لرن ة ارل  كيمحردالع كيخفيفرة فرى كيارلذ  ررسي  كتتفرلا 

 دتجة  ليل هل.
 الروابط اهليدروجينية

 أمحاض عضوية ل ربلع لضدرة تتايه الحتدكئهل للى لجادلة ر ادرسيل     رث .
 األمحاض الدهنية حالا  ييفلتية لغبعة  حلدرة كيم ادرسيل تدجا فى كياهد  للرى هي رة غلرت كع 
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 املصطلح العبارة
 لع كيجليس   

 األمحاض األروماتية ل ربلع تحتد  للى لجادلة ر ادرسيل     رث  لتصلة احلقة انهرن
 األمحاض األمينية لغتقلع  لينية يألحالا كيعضدرة.

 كشف احلموضة لع ر اد لع    ايم اد لع كيصددردم.تفللل كألحالا كيم ادرسيليه 
 الربوتينات ادييا كع طبيعية تنتج لن تملثف كألحالا كأليفل  لينية لع اعضهل

 تعتب  ادييا كع يألحالا كأللينية.

 قاعدية احلمض لاد لجادللع كيم ادرسيل كيادجدد فى جهئ كيحال كيعضد .
 األنزميات املعقدة غيى  رث  لن لليد . ا  تينلع تصل كيمتلة كيجهر ية يبعضهل

 اإلسربين غلت  رنتج لن تفللل حال كيسلسلي  لع حال كألليتي 

  ليل  كأللت كع لع لحلد  قلد  قد  لثل هيات رسيا كيصددردم
 التحلل املائى القاعدى

 )التصنب(
 النشادرىالتحلل  تفللل كاللت  لع كأللد يل يتمدرن  ليا كيحال كيعضد   كيمحد .

كيم ادرسررريلية ) كياهنيرررة غلرررت كع  لتجرررة لرررن تفللرررل كيجليسررر    لرررع كألحارررلا

 .(كيعليية

  الزيوت والدهون
 ثالثى اجلليسريد(اسرت )
ادييا  رنتج لن لالية تملثف لغت رة ياد دل رن  حاكهال حال ثنلئى كيقللارة 

  كآلخ  رحد  ثنلئى كيهيات رسيل. 
 البوىل إسرت

 

 

 

 أهم أعماله العامل

 برزيليوس
  :ل ربلع  ي  لضدرة  ل ربلع لضدرةقسم كيا ربلع غي   دلين  

  ضع  ظ رة كيقدي كيحيدرة كيت   لتب ع    كيا ربلع كيعضدرة تنتج اترأثي  قردي حيدررة 

 لدجددو دكخل خالرل كيملئنلع كيحية  ال رامن تحضي  هسه كيا ربلع ف  كياختب كع.  

هام  ظ رة كيقدي كيحيدرة حيث تامن لن تحضي  للدو كييدترل )كيبديينل(  ه  ل رب لضردي  فوهلر

 لن تسخين لحلد  للئ  يا ربين  ي  لضدرين هال رلدترا كاللد يدم  ليل لتل كيفضة

 تتمرد  رحردالع  قلم اأرساو كاليمينلع ادكلجة لحلد  ا لنجنلع كيبدتلليدم فر   لرط قلردي باير

 . ثنلئية كيهيات رسيل )كيجيالرمدالع(

كيتى هرى  نيرة  Cغيى  Hقللاو غضلفة حال هليدجينى غيى  يمينلع  ي  لتالثلة احيث تتجه  ماركونيكوف

 Hكألقل اـ C ، كيهليدجين رتجه غيى  Hاـ 

د  فيهرل كير  كاط كقت ة كيصيوة كيبنلئية يلبنرهرن كيعجر ي  هر  لبرلتو لرن حلقرة لاكلرية تتبرل كيكوىل

 كياهد جة  كألحلدرة

 –فريدل 
 كرافت

تامررن لررن غدخررل  لجادلررة كيميررل للرر  حلقررة انررهرن فرر   جرردد رلدترررا كأليدلد يرردم كياللررلئ  

 رعللل حفه  ةي  رتفللل كيبنهرن لع رلدترا كيايثيل

 

 

 

 

 أهم االستخدامات املادة
 تسل   تعبأ فى كلجدك لع تستخام ردقدد. الربوبان والبيوتانخليط 

 اكتب األهمية االقتصادية لكل مما يأتى

 وأعماهلمالعلماء 
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 أهم االستخدامات املادة
 لخات آلن  رث  لن كيملدت فدتم اهلالوثان

 لاليلع كيتنظيف كيجلف. ثالثى كلورو إيثان 1,1,1

لنظفررلع  –لرردكد دكفعررة يلسرردكئل  كيرر  كئ   – جهررهو كيتمييررف  كيثالجررلع  الفريونات

 .يألجههو كإليمت   ية

 ت ري   –حبوة فرى كيحبر  كأللردد  كيبدررلع  –حنللة غطلتكع كيسيلتكع  )أسود الكربون(الكربون اجملزأ 

 كألحسرة

 يإلشتعل   قدد قلاالل  –للدو لختهية  الغاز املائى

 لسربلع لضدرة رابع كلوريد الكربون –اإلثري 

الربوم املذاب فى رابع كلوريد 
 كأليملرنلع( –كيمغف لن لام كيتغبع )كأليمينلع  الكربون

 للدو لل عة يتجاا كيايله فى لب دكع كيسيلتكع. اإلثيلني جليكول

 كيخ كطيم -كيهجلجلع كيباللتي   –كي قلئ   كألريل  كيباللتي   (PE)بوىل إيثيلني 

 كياعلبلع. –كيغملئ  كيباللتي   - -كيافلتش  –كيسجلد  (PP)بوىل بروبلني 

 (PVC)بوىل فاينيل كلوريد 
لرردكز   –خرر كطيم كيايررله  –كألحسرررة  –لدكلرري  كيصرر ف كيصررحى  كيرر   

 ج كرن كيهردع كياعا ية. –كألتضيلع 

 خيدط ج كحية. –تبجين   ك ى كيجهى )كيتيفل (  تفلون

للدو حلفظرة فرى لعظرم كأل سررة كياحفدظرة أل هرل تانرع  ارد كيفج ررلع للرى  بنزوات الصوديوم

 هسه كأل سرة

 اد كيبمت رل للى كأل سرة  رضلف غيى كيفلرهرة كياجاراو ييحرلفل للرى رانع  محض السرتيك

 يد هل  طعاهل

 كيابياكع كيحغ رة. –كيصبولع  –حنللة كيح ر  كيصنللى  محض األسيتيك

 فى كألد كع كيمه اية  طفلرلع كيسجلئ  أل  للز   لقل م يلح كتو البكاليت

يجلا إللجلئه كينعدلة  حالررة لرن حنللة لستحض كع كيتجايل كيخلحة ال محض السلسليك

 تحضي  كأللب رن  زرت كيا  خ – شعة كيغال 

 كيباللتي  -كيعقلقي   –كيعجدت  –كيابياكع كيحغ رة  –حنللة كيصبولع  محض الفورميك

 تحضي   ييلف كياكر      فالم كيتصدر    ش طة كيتسجيل بوىل إيثيلني جليكول

لردكئل كيف كلرل  –يانع تجاا كيايله فى كيانرلط  كيبرلتدو لب دكع كيسيلتكع  إيثيلني جليكول

  حبلت كيجبللة – حبلت كألقالم كيجلفة  –كيهيات يمية 

 تحضي  كينيت   جليس رن –حنللة كينسيج  –للدو ل طبة يلجلا  اجلليسرول

 تدليع كيغ كرين فى لالج كألزللع كيقلبية –لف قعلع  النيرتو جليسرين

 للدو لجه و يعالج كيح  ق  –للدو لتفج و  محض البكريك

 للدو لتفج و.T.N.T  ثالثى نيرتوطولوين

كربيتات حناس مذاب فى محض 
 كربيتيك

يلرررتخلن لرررن  رررلز رب رتيرررا كيهيرررات جين   رررلز كيفدلرررفين لنرررا تحضررري  

 كإلرثلرن
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 أهم االستخدامات املادة

 محض األسكوربيك
 فيتامني )حـ(

 كيفدكررره  كيخضرر ك كع رحتلجرره كيجسررم امايررلع قليلررة  ردجررا فررى كيارردكي  

لثل كيفلفل كألخض  ررؤد   قصره غيرى تراهدت كيدظرلئف كيحيدررة فرى كيجسرم 

  غيى كإلحلاة اا ا كأللق كادط.

 اسرت ثالثى اجللسريد
 حنللة كيصلاد   كيجلس رن الدهون( –)الزيوت 

رقلرل لرن تجلرط كيرام فيانرع  –خفل دتجرة كيحر كتو  –تخفيف كآلم كيصاكا  األسربين

 كألزللع كيقلبيةحا ث 

 رستخام راهل  لدضعى يتخفيف كآلالم كي  للتيهلية  زيت املروخ

امللح الصوديومى أللكيل بنزين 
 لنظف حنللى محض السلفونيك 

 )لاكلى رلدت  همسل  حلقى( لبيا حغ   اجلاماكسان

  قب  ل رب فى تلترخ كيميايلذ. – لبيا حغ   )لنع كلتخاكله يخجدتته( (D.D.T) د.د.ت.

 كيصنلللع كيميايلئية. – قدد  الكحول احملول )السربتو األمحر(

السليكاجل املشبعة بثانى كرومات 
البوتاسيوم احملمضة حبمض 

 الكربيتيك
كيمغف لن تعرلطى كيسرلئقين يلمحردالع )حيرث رتحرد  يد هرل لرن كيب تقرليى 

 غيى كألخض ( 

 كألقاغة -حالللع كيقلب كيصنللى  –ين كيتليفة كلتباك  كيغ كر الداكرون

 

 

 

 .عدد الروابط التساهمية التى تتصل بذرة كل عنصر تساوى تكافؤ العنصر 

 اهليدروجني الكلور األكسجني النيرتوجني الكربون العنصر
  حلد   حلد  ثنلئى ثالثى تاللى التكافؤ

 1 1 2 3 4 عدد الروابط

 كييدترل مثال:

 

 

 

 

 للمركب. تزداد درجة الغليان بزيادة الكتلة اجلزيئية 

 نواتج التكسري احلرارى احلفزى ملنتجات البرتول 
 ألكينات ذات سلسلة قصرية ألكانات ذات سلسلة قصرية

  كيب  اين تقدم لليه حنللة كيبدييا كعلثل كإلرثين  لثل كيجلز يين  كيس  رستخام  قدد يلسيلتكع

  حتتاج كل رابطة باى(𝝅) مول واحد من اهليدروجني لكسرها مقابل كل مول من اهليدروكربون. 

   تفسري عملية بلمرة اإليثني باإلضافة إىل أن الرابطة باى تنكسر وحترر إلكرتونى هذه الرابطة ويصبح لكـل ذرة
لكربون عن طريق إلكرتوناتها احلرة مع بعضها بروابط تساهمية أحادية مكونة كربون إلكرتون حر، ثم ترتبط ذرات ا

 .سالسل طويلة من جزيئات البوليمر

 

 تذكر أن

C 
|| 
O 

N N 

H 

H 

H 

H 



 العضويةالكيمياء  اخلامسالباب مراجعة 

 

6 

 Hossam Sewify الصف الثالث الثانوى اءيفى الكيم احلسام

 

 

 

 محض أسيتيك(: –فينول  –[ كيف متيز بني )ايثانول 1]
رمد  هرد     للذ كيب  م فيتمد  تكلب  ايلكيس  رعجى يد  انفسجى  (III)اءضلفة لحلد  رلدترا حارا  (أ )

 .كيفيند 

ثم غضلفة ر اد لع كيصرددردم كيرس  رحراث لعره فردتك   رتصرللا  رلز ثرل ى  رسريا كيم ارد  رمرد  حارل  (ب )

  ليتي .  رمد  كآلخ  كإلرثل د .
 [ كيف متيز بني كل من: )تكتب املعادالت كلما أمكن(2]

(    للذ كيبر  م يمرل لنهارل فرءةك زك  اءضلفة ا لنجل لع كيبدتلليدم )فى  لط قلد  )أ( غاز االيثني وغاز االيثان:

 يد  كيب لنجل لع  زك  يد  كيب  م رمد   لز كإلرثين  غةك يم ره   كيلد  رمد   لز غرثل  .

اءضررلفة ر اد ررلع كيصررددردم يمررل لنهاررل لررع كإلرثررل د  ال رتفللررل ايناررل لررع حاررل  )ب( اإليثــانول وااليثانويــك:

  CO2كالرثل در  رحاث فدتك   رتصللا  لز 

اءضلفة ا لنجل لع كيبدتلليدم كياحاضة احال كيمب رتي  كيا ره يمل لنهال  )ج( الكحول األوىل والكحول الثالثى:

 فءةك زك  يد  كيب لنجل لع رمد  رحد    يى  فى حلية لام ز ك  كيلد  رمد  رحد  ثليثى.
 [ مركب عضوى ومركب غري عضوى:3]
 

 

 القوة احليوية.جتربة فوهلر هدمت نظرية  (1)
  ال  كيعليم فدهل  كلتجلا تحضي  ل ررب لضردي لرن لر ربين  ير  لضردرن  هارل لريل لع كيفضرة  رلدتررا

 كأللد يدم اليتسخين يلحصد  لل  كييدترل  هى للدو لضدرة تتمد  ف  اد  كيثاريلع.

Ag CNO(aq) + NH4Cl(aq)                  AgCl + NH4 CNO 

 

NH4CNO(aq)                         NH2 – CO – NH2(s)   كييدترل 
 تعرف املركبات العضوية على أساس بنيتها الرتكيبية وليس مصدرها. (2)

 .ل دكخل كيملئنلع كيحية  أل  لعظم كيا ربلع كيعضدرة كيتى حض ع فى كياختب كع ال تتمد  غطالقل

 كثرة وانتشار املركبات العضوية. (3)
  كالتتبلط ابعضهل  استكع  خ ي ا  كاط  حلدرة  ثنلئية  ثالثيرة  لاللرل لسرتا و  يقاتو ةتكع كيم اد  لل

  لتف لة  حلقية لتجل سة   ي  لتجل سة.

 ال تكفي الصيغة اجلزئية لتعرب عن املركب العضوي؟ (4)
 .أل  كيصيوة كيجهئية تدض  لاد كيستكع   دلهل فقط  ال تدض  ت تيب كيستكع   دا ت كاجهل 

 مركب عضوى.ى د الدوىل للكيمياء البحتة والتطبيقية على اتباع نظام معني فى تسمية أاتفق علماء االحتا (5)

 .اسبب رث و كيا ربلع كيعضدرة 

 .از امليثان يسمي بغاز املستنقعاتغ (6)
   ال   رررلز كيايثرررل  رنرررتج لرررن كيتحلرررل كيالهررردكئ  يلفضرررالع كيحيدررررة ادكلرررجة امت ررررل الهدكئيرررة  رحررراث فررر

 كياستنقعلع.

 الفحم لالنفجار.تعرض مناجم  (7)

 .اسبب  جدد  لز كيايثل  اهل 

 .عند حتضري امليثان احلى مع هيدروكسيد الصوديوماجلري  يستخدم (8)
  لل  خفل دتجة كال صهلتال  كيجي  كيح  رعال. 

 من األفضل استخدام الربوبان فى املناطق الباردة. (9)

 ) أل ه  رث  تجلر  ) قل فى دتجة كيوليل 

 علل ملا يأتى

 كيف متيز بني
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 الثقيلة؟تغطي الفلزات باأللكانات  (11)
  كيتآرل(صا  كي لن تحاى كيفلهكعف لدكد  ي  قجبية ال تس ب فى كيالذال  كأليمل لع(. 

 األلكانات خاملة نسبيًا فى تفاعالتها الكيميائية. (11)

 .أل  ةتكع كيم اد  فيهل ت تبط ا  كاط لن  دا ليجال كيقدرة كيتى رصبع رس هل غال تحت ظ  ف خلحة 

 مخدر؟ال يستخدم الكلوروفورم حاليًا ك (12)
 .ال  كيج للع كيوي  لقاتو تقار كل دقي  قا تسبب كيدفلو 

 تستخدم الفريونات بكميات كبرية علي نطاق واسع؟ (13)
  تأرل كياعلد   لهدية غلليتهل. تسببال  – ي  للله  -ال تغتعل   –أل هل تخيصة كيثان 

 ؟2121سيحرم استخدام الفريونات بداية من سنه  (14)
    كيت  تق  كألتا لن  خجلت كألشعة كيفدق كيبنفسجية.أل هل تسبب تأرل طبقة كأل ز 

 األلكانات أو األلكينات أو األلكاينات سالسل متجانسة؟ (15)
  أل  ررال لنهرل يرره قرل د  لرلم  كحررا  تتغرلاه فر  كيخرردكص كيميايلئيرة  تتراتج فرر  كيخردكص كيفيهرلئيرة  اررين

 CH2كيا رب  كيسي رليه 

 .نات انشط كيميائيًا من األلكاناتاأللكي (16)
   ال  كأليمل لع ل ربلع لغبعة ا  كاط  حلدرة لن كينردا لريجال كيقدررة حرعبة كيمسر  اينارل كأليمينرلع تحترد

 للى تكاجة ليجال   خ   ال  لهلة كيمس .

 

 

 ايثيل بروبان؟ - 2    ال يسمي املركب  (17)
  ليثيل ايدتل . -2 يسي  رسا  ةتكع ر اد   4ال  كيسلسلة كياستا و كيجدرلة 

 عند رج اإليثني مع الربوم املذاب يف رابع كلوريد الكربون يزول لون الربوم األمحر؟ (18)
 ثنلئ  ا  لدكرثل  لارم كيلد   -2 ، 1 هد أل ه رتمد   ل رب جارا 

 

 

 

 

 

 بروموبروبان؟ -عند إضافة بروميد اهليدروجني إىل الرب وبني ال يتكون ا  (19)
 ل يقللررراو لرررلترد يمدف فرررء  ة  - 2ته كيبررر  م تررر تبط ارررسته كيم ارررد  كألقرررل هيرررات جينل  رتمرررد  أل ررره تبعرررل

 )تمتب كياعلدية(   CH3 – CHBr – CH3ا  لدا  ال 

 تتم يف وسط محضي ؟ يه لاليثنيزاهليدرة اخلف (21)
  ل ال رسرتجيع رسر  كي كاجرة ال  كيالذ غيمت  ييت ضرعيف فرء  ت ريره  ررد  كيهيرات جين كيادجرب رمرد  ضرعيفل

 .يتدفي   رد  كيهيات جين كيادجب كيتفللل غال ف   لط حاض كياهد جة يسك ال رتم 

 اإليثيلني جليكول مادة مانعة لتجمد مياه مربدات السيارات يف املناطق الباردة ؟ (21)
  أل ه رمد  ت كاط هيات جينية لع جهر لع كيارلذ فيانرع تجارع جهر رلع كيارلذ لرع اعضرهل للر  هي رة الردتكع

 ثلج.

 ى الطهي ؟يستخدم التفلون يف تبطني أوان (22)
 . أل ه رتحال كيح كتو  ال رلتص 

 .ات تتفاعل باإلضافة علي مرحلتنياأللكينات تتفاعل باإلضافة علي مرحلة واحدة بينما األلكاين (23)
  ال  كأليمينلع تحتدي لل  تكاجة  كحاو الي  اينال كأليملرنلع تحتدي لل  تكاجتين الي 

 .ض كربيتيك فخفف بعد حتضريهيف محميرر غاز االيثاين علي حملول كربيتات النحاس  (24)

H    H                                Br    Br 

 |      |                                   |      | 

C = C + Br2       H – C – C – H  

 |      |                                   |      |  

H    H                                H    H 

       C2H5 
           | 

CH3-CH-CH3 
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  إلزكية  لز كيفدلفينPH3     لز رب رتيا كيهيات جين  H2S     كينلتجين لن كيغدكئب كيادجددو ف  ر ايرا

 كيمليسيدم.

 .ني يف حلام وقطع املعادنيستخدم هلب األكسي استل (25)
   3000أل ه تفللل طلتد يلح كتو  تبلد كيح كتو كيانجلقة حدكي 

5
 يحلم  قجع كياعلد م فيستخام ف  

 .للتمييز بني اإليثني وااليثاين ال يستخدم حملول الربوم يف رابع كلوريد الكربون (26)
 .أل  رل لن كالرثلرن  كالرثين ل ربلع  ي  لغبعة  ره   يد  كيب  م لع رل لنهال 

 اإلحرتاق(ون مع اهلواء خليط شديد )الربوبان احللقى يك احللقي انشط من الربوبان العادي الربوبان (27)
 ( 60أل  كيه كرررل فرر  كيب  اررل  كيحلقررى 

5
(  تررؤدي هررسه كيه كرررل غيررى ترراكخل ضررعيف اررين كأل تايتررلالع كيسترررة 

  رمد  كالتتبلط اين ةتكع كيم اد  ضعيفة  يسي   جا   هل  غجة .

 .البنتان احللقي واهلكسان احللقي مستقران وثابتان (28)
 109  كيه كرل اين كير  كاط تقتر ب لرن أل 

5
ل  تتمرد  ت كارط    اليترلي  رمرد  كالتتبرلط ارين كأل تايترلالع قدررل

 ليجال.

 يشتعل البنزين مصحوبًا بدخان أسود. (29)

 . أل ه رحتد  للى  سبة ربي و لن كيم اد 

 يتفاعل البنزين العطرى بنوعني من التفاعالت الكيميائية. (31)
 حتدكئه للى ت كاط  حلدرة  ت كاط ثنلئية.ال 

 .مركبني بينما هلجنه النرتوبنزين ينتج عنها مركب واحد هلجنه الطولوين ينتج عنه (31)
  أل  لجادلة كاليميل ف  كيجديدرن تدجهه غيى لدقعين التك  كتثد اينال لجادلرة كينيتر   تدجهره غيرى لدقرع

  كحا  هد لدقع ليتل .

 .كمبيد حشري( د.د.ت)يستخدم  (32)
 ( ال  كيجهذCH-CCl3  . لن كيجهئ رس ب ف  كينسيج كياهن  يلحغ و فيقتلهل ) 

 .قبح مركب حضر يف تاريخ الكيمياءبأنه ا (D.D.T) وصف د.د.ت (33)
  أل ه ل رب شارا كيساية لل  جايرع كيحغر كع  هرد ل ررب ثلارت لارل رضران كلرتا كت فللليتره ياراه طدرلرة

عرة لثرل كينحرل  تسر ب فر  ليرله كأل هرلت  لبب لغلرل اي ية فبقلئه ف  كيبي رة د   تحلرل قترل كيحغر كع كينلف

 .يسلسلة كيوسكئية حتى  حل يإل سل تس ب غيى ك  قتل كأللالي  كيملئنلع كيبح رة 

(34) T.N.T (.مادة شديدة االنفجار )مركبات عديدة النيرتو العضوية 
  لة أل هل تحتدي لل   قددهرل كيرسكت   هرد كيم ارد   لرل كألرسرجين فهرد كيارلدو كياؤرسراو  هر  تحتر ق اسر

  (C – N)( ،N - O رنتج راية ربي و لرن كيحر كتو  كيورلزكع  رحراث ك فجرلت  ةير  يضرعف كي كاجرة ارين )

 (N – N)،  (C-O) رتمد  تكاجتين قدرتين 

 .نما األلكينات مركبات غري مشبعةاأللكانات مركبات مشبعة بي (35)
   تكاجةال  كأليمل لع ت تبط ا  كاط  حلدرة اينال كأليمينلع تحتدي لل  . الي لهله كيمس 

 )برومو إيثني( نيلايثنائي برومو ايثان عند إضافة بروميد اهليدروجني إىل بروميد الف – 2 . 1ال يتكون  (36)
   ثنلئ  ا  لد كثيل . - 1،  1ال  ةتو كيهيات جين ت تبط استه كيم اد  كألرث  هيات جينل  لل  ةي   رتمد 

ل يقللاو  .للترد يمدف تبعل

 

 

 

 

 .عند امرار غاز االيثيني فيه ية البنفسجيةنات البوتاسيوم القلويزول لون برمنجا (37)
 .يتمدرن كرثلين جليمد  لارم كيلد   هسك دييل للى  جدد كي كاجة كياهد جة 

 .نئي ميثيل متشكالثنا يثريإواإليثانول  (38)
 ( ال  كيصيوة كيجهئية يهل  كحاوC2H6O  يمنهال لختلفل  ف  )كيصيوة كيبنلئية  كيخدكص 

H     H                                    H    H 

 |      |                                        |      | 

C = C + HBr  H – C – C – Br  

 |     |                                   |     |  

H    Br                                    H    Br 
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 تتميز املركبات العضوية بعدم قدرتها علي توصيل الكهرباء (39)
  فى كيالذأل هل ل ربلع تسلهاية ال تتأرن. 

 .بيوتني ألكني متماثل  - 2بينما بيوتني الكني غري متماثل  - 1 (41)
   ايررررردتين كيمرررررين  يررررر  لتسرررررل رة فررررر  لررررراد ةتكع  -1ال  ةتتررررر  كيم ارررررد  ةكع كي كاجرررررة كيثنلئيرررررة فررررر

ايررررردتين فرررررستت  كيم ارررررد  ةكع لررررراد لتسرررررل ي لرررررن  -2 لرررررل   CH3-CH2-CH=CH2كيهيرررررات جين 

 CH3-CH=CH-CH3   كيهيات جين

 املنظفات الصناعية تزيل البقع والقاذورات ؟ (41)
 ء  جهر لته ت تب  فسهل احيث    كيسرل كيملتو يلالذ لن رل جهئ رتجره أل ه لنالل رس ب كيانظف ف  كيالذ ف

 لحيررة كيقررلة تكع  الينسرريج  رلتصرر  اهررل  لررل كيرر    كيغرر ه يلاررلذ رتجرره  لحيررة كياررلذ  رلتررف كيجررهئ حررد  

 كيقلة تكع  رحيط اهل،  لنا كالحتملي كيايمل يم  تبا  لالية كيتنظيف حيث    كيغحنلع كياتغلاهة تتنلف .

 حول االيثيلي يعترب من البرتو كيماويات ؟الك (42)
 )أل ه رحض  لن كإلرثيلين كينلتج لن كيتمسي  كيحفه  يلادكد كيبت  يية كيثقيلة )تمتب كياعلدالع 

   ات  يية
تمسي  حفه 

  CH2 = CH2 + H2O 
  H2SO4/110

o
c
   C2H5OH 

كإلرثين هد كأليمين كيدحيا كيس  رعجى رحد    يى الإلللهة  لل القى كأليمينلع فتعجى رحدالع ثل درة  ملحوظة:

  ثليثية حسب قللاو )للترد يمدف(:

CH3 – CH = CH2 + H2O 
    H2SO4

  

 

 

 غليان األلكانات املقابلة ؟درجة غليان الكحوالت أعلي من درجة  (43)
 . يدجدد لجادله كيهيات رسيا اليمحدالع كيت  تعال لل  تمدرن ت كاط هيات جينية 

 الكحول االيثيلي رغم انه مركب تساهمي إال أنه يذوب يف املاء ؟ (44)
   هيات جينية لع كيالذ فيسبب ة ال هل. ت كاط جدد لجادله كيهيات رسيل كيت  تمد 

 %96عالية على اإليثانول النقى الذى تركيزه  إنتاج  تفرض ضريبة (45)
  الع كيمحديية يال يهل لن  ض كت ححية جسياة. يلحا لن تنل يه فى كياغ 

 حتويل اإليثانول إىل الكحول األمحر )السربتو األمحر( (46)
 . ظ كل اللتخاكله ردقدد  راسرب لضد   فى رثي  لن كيصنلللع كيميايل رة اثان كقتصلد  

 .مضية ضعيفةاح خاصية هلاالكحوالت تظهر  (47)
     رظه  ةي  لن تفلللهل لع كيفلرهكع كيقدررة لثرل كيصرددردم  كيبدتللريدم  ر جرع ةير  غيرى    ز ج كإليمتر

كيسي ر اط اين كيهيات جين  كألرسجين رايل غيى كألرسرجين كألرثر  لرليبية ره ايرة  ارسي  رسرهل  رسر  هرسه 

 ت رسيل.كي كاجة  رحل كيفله لحل هيات جين لجادلة كيهيا

 استخدام محض الكربيتيك املركز فى تفاعل تكوين األسرت؟ (48)
    تمدرن كأللت .اسي  رعال للى يانع كيتفللل كيعمس 

 .م 51 –يستخدم الكحول االيثيلي يف صناعة ترمومرتات قياس درجات احلرارة املنخفضة إىل  (49)
 ( م110.5  -ال  دتجة تجااه لنخفضة ). 

 .مرحلتني بينما الكحوالت الثانوية تتأكسد علي مرحلة واحدةالكحوالت األولية تتأكسد علي  (51)
    ال  كيمحدالع كأل يية ردجا ةتتين هيات جين ل تبجين ااجادله كيم اد يل فتتأرسا ررل لنهارل تلر  كألخر

 اينال كيمحدالع كيثل درة ردجا ةته هيات جين  كحاو ل تبجة ااجادله كيم اد يل.

 يف الظروف العادية؟الكحوالت الثالثية صعبة األكسدة  (51)
 . أل ه ال ردجا اهل ةتكع هيات جين ل تبجة ااجادلة كيم اد يل 

 يستخدم اإليثيلني جليكول فى سوائل الفرامل اهليدروليكية وأحبار الطباعة. (52)

CH3 – CH – CH3  

                        | 

                       OH   

 ا  ال د  )رحد  ثل د ( – 2
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 .اسبب يه جته كيغاراو 

 درجة غليان اجلليسرول اعلي من االيثلني جليكول؟ (53)
     رلال زكدع لجادللع كيهيات رسيل رلال كتتفعت دتجة يدجدد ثالث لجادللع هيات رسيل ف  كيجليس 

 كيوليل  يهرلدو لاد كي  كاط كيهيات جينية كياتمد ة.

 تعترب تسمية الكحول الذى حيتوى على أربع ذرات كربون بالبيوتانول فقط تسمية غري دقيقة. (54)
  خ   تمد  يهل خدكص لختلفة  تعجى  دكتج لختلفة لنا غج كذ  فل كيتفللل. لتغمالعيدجدد  

 حامضية الفنيول اكرب من حامضية الكحول؟ (55)
  ال  لجادلرررة كألتررررل لرررلحبة يإليمت   رررلع لارررل رجعرررل كي كاجرررة اينهرررل  ارررين كألرسرررجين قصررري و  تكاجرررة

و يإليمت   لع فتهرا كيغحنة كيسليبة كيهيات جين  كألرسجين طدرلة لهله كيمس  اينال لجادله كأليميل طلتد

 لل  كألرسجين فتصب  كي كاجة اين كألرسجين  كيهيات جين قصي و.

 ؟HClال رتفللل كيفنيد  لع هليياكع كيهيات جين لثل  (2)

 . يقدو كي كاجة اين كألرسجين  حلقة كيبنهرن  هى حعبة كيمس 

 درجة غليان األمحاض الكربوكسيلية اعلي من درجة غليان الكحوالت املقابلة (56)
   ال  رتمد  لن جهر لع كيحال تكاجتين هيات جينيتين اينال فر  كيمحرد

 حاو .تكاجة هيات جينية  ك

 يطلق علي األمحاض األليفاتية املشبعة أحادية الكربوكسيل األمحاض الدهنية  (57)
 . ال  رثي  لن كألحالا كألييفلتية راخل ف  ت ريب كياهد  لل  هي ة كلت كع لع كيجليس رن 

 محض البنزويك أحادى القاعدية بينما محض الفيثاليك ثنائي القاعدة (58)
  ر ادرسيل  كحاو اينال حال كيفيثليي  رحتدي للر  لجاردلتين ال  حال كيبنه ر  رحتدي لل  لجادلة

 ر ادرسيل.

    

 فيثليي      انه ر             

 

 األمحاض األمنية املوجودة يف الربوتينات من النوع ألفا أمينو  (59)
  ال  لجادلة كأللين ت تبط اأ   ةتو ر اد  لتصلة ااجادلة كيم ادرسيل 

 يسلك محض السلسليك يف التفاعالت الكيميائية كحمض وفينول (61)
 . ال  حلقة كيبنهرن تتصل ااجادلة كيم ادرسيل كيحاضية  لجادلة كيهيات رسيل 

 درجة غليان األسرتات اقل من الكحوالت (61)
  لجادلة هيات رسيل فال تمد  ت كاط هيات جينيرة اينارل كيمحردالع تحترد  ال  كأللت كع ال تحتد  للى

 للى لجادلة هيات رسيل فتمد  ت كاط هيات جينية.

 ينصح بتفتيت حبه األسربين قبل بلعها (62)
 . حتى ال تسبب تهيجل يجاكت كياعاو كيسي قا رؤدي غيى ق حة كياعاو 

 ختلط بعض أنواع األسربين بهيدروكسيد األلومنيوم (63)
 د  كيحادضة كينلتجة .يتعل 

 يقل ذوبان األسرت يف املاء عن احلمض املقابل (64)
  يعام  جدد لجادللع كيهيات رسيل كيت  تمد  ت كاط هيات جينية لع كيالذ ييحاث كيس ال 

 يسلك محض السلسليك يف التفاعالت الكيميائية كحمض وفينول (65)
  كيهيات رسيل .ال  حلقة كيبنهرن تتصل ااجادلة كيم ادرسيل كيحاضية  لجادلة 

 إضافة جمموعة االسيتيل إىل األسربين رغم أن املادة الفعالة فيه هي محض السلسليك  (66)

 . أل هل تجعله لارم كيجعم تق ربل  تقلل لن حادضته 

 وقف استعمال محض السلسليك يف عالج أمراض الربد والصداع (67)
   كياعاو. كإلحلاة اق حةأل ه رل  كياتسبب ف  

COOH COOH 

COOH 

R – CH – COOH  

        | 

        NH2 

         O ……H – O  

        //                    \  

R – C                    C – R  

        \                     // 

        O – H …… O 
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 الكشف عن الكربون واهليدروجني فى املركبات العضوية:[ 1]

 التجربة:
 ضرررع فرررى   بدارررة كحتررر كق قليرررل لرررن لرررلدو 

لع  (II)لضدرة لع خلجهل لع  رسيا  حل  

تسخينهل ثرم  ار ت كألاخر و  كيورلزكع كينلتجرة 

 (II)للررررررى لسررررررحدق رب رتررررررلع كينحررررررل  

 كيالللئية كيبيضلذ ثم للى للذ جي  تكئ .
 املشاهدة:

رتحد  يد  رب رتلع كينحل  كألايل غيى كيلد  كألزتق لال ررا  للرى كلتصلحرهل يبخرلت كيارلذ كيرس  تمرد   (1)

 كيالدو كيعضدرة. لن تفللل  رسجين  رسيا كينحل  لع هيات جين

رتعمرر  لررلذ كيجيرر  لاررل رررل للررى خرر  ج  ررلز ثررل ى  رسرريا كيم اررد  كيررس  تمررد  لررن تفللررل  رسررجين  رسرريا  (2)

 كينحل   ر اد  كيالدو كيعضدرة.
 االستنتاج:

 كيا رب كيعضد  رحتد  لنص   كيم اد   كيهيات جين

 كيهيات جين لصاته كيا رب كيعضد :

CuO + 2H  Cu + H2O 

 كيم اد  لصاته كيا رب كيعضد :

2CuO + C   2Cu + CO2 
 [ حتضري امليثان:2]
 

 

 

 

 

 

 

CH3COONa + NaOH 
  CaO

  CH4 + Na2CO3 
 [ حتضري اإليثني:3]

CH3 – CH2 – OH 
H2SO4/180

0
c
 H2C = CH2 + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يتم هذا التفاعل على خطوتني متتاليتني:

ل رب رتلع غرثيل هيات جينية:] [ رتفللل كإلرثل د  لع حال كيمب رتي  كيا ره   لمد ل

CH3 – CH2 – OH + HOSO3H       
80 

o
c
  CH3 – CH2 – OSO3H + H2O 

 الرسومات

رب رتلع  حل  

 ايضلذ

 للذ كيجي  

 للدو لضدرة

+ 

 رسيا  حل  

  لدد

CH4 

CH3COONa 

+ 

NaOH / CaO 

NaOH 

 إيثين

 ماء

 ترمومتر

حمض 

كبريتيك 
 مركز

+ 

 إيثانول
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 ]ب[ تنحل رب رتلع كإلرثيل كيهيات جينية اليح كتو  رتمد  كإلرثين:

CH3 – CH2 – OSO3H 
180 

o
c
      CH2 = CH2 + H2SO4 

 [ حتضري اإليثاين:4]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنقيط                                                                                       

CaC2 + 2H.OH          Ca (OH) 2 + H – C   C – H 

 

 

 
 ]اإليثيلني جليكول من اإليثانول[اهليدروكسيل:[ كحول ثنائى اهليدروكسيل من كحول أحادى 1]

CH3-CH2OH H2SO4 / 180
o
c C2H4 + H2O 

C2H4 + H2O 
     

     KMnO4 /(O) CH2OH-CH2OH 
 [ الغاز املائى من خالت الصوديوم:2]

CH3COONa + NaOH CaO /  Na2CO3 + CH4 

CH4 + H2O  725
o
c 

 CO + 3H2 
 الكالسيوم:[ محض األسيتيك من كربيد 3]

CaC2 + H2O  C2H2 + Ca(OH)2 

 

C2H2 + H2O              CH3CHO 

 

CH3CHO     CH3COOH 
 ثنائى برومو إيثان من اإليثانول: - 2،  1[ 4]

CH3CH2OH  
 H2SO4 / 180 

0
c
   CH2 = CH2 + H2O 

CH2 = CH2 + Br2    CH2Br-CH2Br 
 ثنائى برومو إيثان من كربيد الكالسيوم: - 1،  1[ 5]

CaC2 + H2O   H-C   C-H + Ca(OH)2 

H-C   C-H + HBr     CH2=CHBr 

CH2=CHBr + HBr     CH3CHBr2 

 كإلضلفة كيثل ية تخضع يقللاو للترد يمدف.
 الكالسيوم:[ امليثان من كربيد 6]

CaC2 + H2O   C2H2 + Ca(OH)2 

C2H2  + H2O   CH3CHO 

 

CH3CHO      CH3COOH 

كربيد 

 الكالسيوم

 للذ

CuSO4 

+ 

H2SO4 

 أيثاين

 ماء

 كيف حتصل على

KMnO4 

(O) 

 

 

H2SO4

   
40 % 

HgSO4   60 
o
c 

 

 

KMnO4 

(O) 

 

 

H2SO4   40 % 

HgSO4   60 
o
c 
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CH3COOH + NaOH    CH3COONa + H2O 

CH3COONa + NaOH   CH4 + Na2CO3 

[7 ]T.N.T :من الفينول 
 

        + Zn                 + ZnO 

 

 

+ CH3Cl 
 AlCl3

               + HCl 

 

   

          + 3HNO3

  H2SO4
                                + 3H2O 

 

 
 األسيتيلني:[ مبيد حشرى من 8]

   )كيجللمسل ( همسل  حلقىلاكلى رلدت  

C2H2          

 

 

  + 3Cl2  
 
 

 اهلكسان العادى[ اهلكسان احللقى من 9]
C6H14         + 4H2     

 

 

+ 3H2      (C6H12) 
 

 [ ميتا كلورو نيرتو بنزين من الفينول:11]
 

 

         + Zn        + ZnO        + HNO3
  H2SO4       + H2O 

 

 

+ Cl2   
Fe

               + HCl 
 [ أرثو وبارا كلورو طولوين من البنزين:11]

 

 + CH3Cl 
   AlCl3 / الللئى 

             + HCl 

 

 

2  + 2Cl2   
Fe

      +          + 2HCl 

 

OH 

  بداة  يمل لسخنة 

 ياتجة كالحا كت

 

 ضدذ شال

 لبلش 

H 

Cl 
H 

Cl 

Cl 

H 
Cl 

H 

H Cl 

Cl H 

C 

C 
C 

C 

C 
C 

 ح كتو

Pt 
Ni 

 لجه  للخن 

OH NO2 

NO2 

Cl 

 الللئى

CaO 

 

 

CH3 

CH3 

CH3 

O2N 

CH3 

NO2 

NO2 

NO2 

CH3 

CH3 CH3 
Cl 

CH

3 

Cl 

 ل ره

50℃ 
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 [ بنزين محض السلفونيك من اهلكسان العادى:12]

C6H14                
H2SO4

           + H2O    
 
 

 [ الكلوروفورم من امليثان:13]
 

CH4 + Cl2              CH3Cl + HCl    CH3Cl + Cl2                  CH2Cl2 + HCl 

 

CH2Cl2 + Cl2     CHCl3 + HCl 

 
 [ اإليثان من اإليثانول:14]

C2H5OH   
H2SO4/180 

0
c 

  C2H4 + H2O       C2H4 + H2 
     Ni / ح كتو

         C2H6 

 
 [ نيرتو بنزين من بنزوات الصوديوم:15]

 

  + NaOH    
CaO/ح كتو

       + HNO3    
H2SO4            + H2O 

 
 [ محض األسيتيك من منتجات برتولية:16]

 لنتجلع ات  يية ثقيلة
    تمسي  حفه 

   C2H4  C2H4 + H2O          C2H5OH 

 

C2H5OH                    CH3CHO + H2O CH3CHO          CH3COOH 

 
 [ محض البكريك من البنزين:71]

 
 

+ Cl2     + HCl         + NaOH           + NaCl 

 

 

 

 + 3HO – NO2      +3H2O 

 

 
 [ فينوكسيد الصوديوم )فينات الصوديوم( من كلورو بنزين:81]
 

 

         + NaOH              + NaCl            + NaOH          + H2O 

 
 [ ثالثى نرتات اجللسرول من اجللسرين:19]
 

                                       H2SO4/Conc. 

                   + 3HNO3                                                           + 3H2O 

 

 ح كتو

Pt 

SO3H 

COONa NO2 

Cl 

FeCl3 

 

 

OH 

O2N 

OH 

NO2 

NO2 

Cl OH ONa 

CH2 – OH  
 | 

CH  – OH 
 | 

CH2 – OH  

CH2 – O – NO2  
 | 

CH  – O – NO2  
 | 

CH2 – O – NO2 

 جد 300

300 
5
 م

 

 

 ضدذ شال

  ي  لبلش 
 ضدذ شال

  ي  لبلش 

 ضدذ شال

  ي  لبلش 

H2SO4 

110 
o
c 

 

 
  رساو

 (O) 

 

 

  رساو

 (O) 

 

 
Cl 

 جد 300

300 
5
 م

 

 OH 

H2SO4 

 

OH 
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 [ األثري ثنائى اإليثيل من اإليثني )اإليثيلني(:12]
 

C2H4 + H2O            CH3CH2OH      2C2H5OH      C2H5–O–C2H5 + H2O 
 

 [ األثري ثنائى اإليثيل من يوديد اإليثيل:12]

C2H5I + KOH
للئية
     C2H5OH + KI        2C2H5OH        C2H5-O-C2H5 + H2O 

 
 [ األثري ثنائى اإليثيل من محض األسيتيك:22]

CH3COOH+ 2H2                 C2H5OH + H2O 

 

2C2H5OH           C2H5 – O – C2H5 
 

 [ البنزين من الطولوين:32]
 

2  + 3O2    2         + 2H2O         + NaOH                       + H2O 

 

 

 

       + NaOH                            + Na2CO3 
 

 الصوديوم:[ الطولوين من بنزوات 42]
 

        + NaOH                        + Na2CO3       + CH3Cl      + HCl 
 

 [ اسرت بنزوات اإليثيل من الطولوين:52]
 
 

2  + 3O2    2         + 2H2O         + C2H5OH                     + H2O 

 
 [ األسيتون من الربوبني:26]

CH3CH = CH2 + H2O       

 

 

 

             + H2O 

 

 
 برومو بروبان: -2من “ بروبانون”[ أسيتون 27]
 

                                 + KOH   
تحلل للئى

         + KBr 

 

                                      [O] 

                                               + H2O  

 

CH3 COOH 

CaO 

Heat 

 

 

CaO 

Heat 

CH3 
AlCl3 

 الللئى

 

 

           Br  

            | 

CH3 – CH – CH 3 

           OH  

            | 

CH3 – CH – CH3  

           OH  

            | 

CH3 – CH – CH3  

           O  

            || 

CH3 – C – CH 3 

H2SO4 

140 
o
c 

 

 

V2O5 

400
0
c 

COOH COONa 

COONa 

COONa 

CuCrO4 

200 
o
c 

 

 

H2SO4 

140 
o
c 

 

 

H2SO4 

110 
o
c 

 

 

H2SO4 

140 
o
c 

 

 

CH3 COOH 

V2O5 

400
0
c 

COOH COOC2H5 

HCl 

 جلف

 

 CH3-CH-CH3 

          |      

         OH 

H2SO4 

110 
o
c 

 

 

CH3-C-CH3 

         ||      

         O 

  ليتد 

CH3-CH-CH3 

          |      

         OH 

  رساو

(O) 
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 [ اإليثيلني من إيثوكسيد الصوديوم:28]
C2H5ONa + H2O   C2H5OH + NaOH  

C2H5OH   
H2SO4/180 

0
c 

  C2H4 + H2O 
 [ حتويل جمموعة الكربوكسيل مبركب عضوى إىل جمموعة هيدروكسيل29]

CH3COOH+ 2H2                 C2H5OH + H2O 
 

 [ كلوريد اإليثيل من محض األستيك:31]
CH3COOH+ 2H2                 C2H5OH + H2O 

C2H5OH + HCl    
ZnCl2

       C2H5Cl + H2O 
 .اجلامكسان من محض الكربوليك [31]
 [ محض بنزين سلفونيك من بنزوات الصوديوم.32]
 [ البنزين من األسيتيلني.33]
 [ األسيتاميد من األيثني:34]

C2H4 + H2O      C2H5OH 

 

C2H5OH   CH3COOH 

 

CH3COOH + C2H5OH    CH3COOC2H5 + H2O 

CH3COOC2H5 + NH3   C2H5OH + CH3CONH2 

 [ زيت املروخ من محض السلسليك:35]
 

 

         + H OCH3           + H2O 

 زرت كيا  خ                                   
 [ األسربين من محض السلسليك:36]
 

 

          

                    + HO OCCH3      + H2O 

                                  

 كأللب رن                           

 
 [ اسرت بنزوات اإليثيل من الطولوين:37]
 

 

      + 2H2O 

 

 

      + C2H5OH                            + H2O   

                           

 كلت  انه كع كإلرثيل                                       
 [ بنزاميد من محض البنزويك:83]
 

            + C2H5OH    + H2O  

CuCrO4 

200 
o
c 

 

 CuCrO4 

200 
o
c 

 

 

H2SO4 

110 
o
c 

 

 

  رساو

2(O) 

 

 

H2SO4 

O H 

    O 

    || 

– C – OH 
OH 

  O 

   || 

– C – OCH3 

O H  

   O 

    || 

– C – OH 

   O 

    || 

– C – OH 

O – C – CH3  

        || 

       O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2O5 

3(O) 

 

 

CH3 
COOH 

COOH 
HCl 

COOC2H5 

COOH COOC2H5 

HCl 

H
+
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              + NH3    + C2H5OH 

                 
 الكحول اإليثيلى من اإليثان:[ 93]

C2H6 + Cl2    C2H5Cl + HCl 

 

C2H5Cl + KOH   C2H5OH + KCl 

 
 والعكس:الفينول من  البنزين [41]

         + Zn                         + ZnO 

 

 

         + Cl2                         + HCl 

 

 

+ NaOH              + NaCl 

[41 ]T.N.T  بنزوات الصوديوممن: 
 

             + NaOH                             + Na2CO3 

 

+ CH3Cl
 AlCl3

               + HCl 

 

   

          + 3HNO3

 H2SO4
                                 +  3H2O 

 

 
 [ من امليثان كيف حتصل على األسيتالدهيد:42]

2CH4(g)   C2H2(g) + 3H2(g) 

 

C2H2 + H2O    CH3CHO 
 

 :اجلامكسان[ من امليثان كيف حتصل على 42]

2CH4(g)   C2H2(g) + 3H2(g) 

 

C2H2          

 

 

          + 3Cl2                           C6H6Cl6 

 اهلكسان احللقى. –[ من اسرت بنزوات اإليثيل كيف حتصل على كل من: االيثني )االيثيلني( 43]
 ]أ[ احلصول على االيثني:

C6H5COOC2H5 + NaOH       C6H5COONa + C2H5OH 

 

COOC2H5 CONH2 

ضدذ شال 

  ي  لبلش 

 للئية 

 
OH 

 جد 300

300 
5
 م

 

 

Cl 

FeCl3 

 

 Cl OH 

 الللئى

CH3 

CH3 

O2N 

CH3 

NO2 

NO2 
 ل ره

COONa 
CaO 

 

 CH3 

1500℃ 

 تب را ل رع

H2SO4   40 % 

HgSO4   60 
o
c 

 

 

H 

Cl 
H 

Cl 

Cl 

H 
Cl 

H 

H Cl 

Cl H 

C 

C 
C 

C 

C 
C 

  بداة  يمل لسخنة 

 ياتجة كالحا كت

 
 ضدذ شال لبلش 

UV 

 

1500℃ 

 تب را ل رع
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CH3 – CH2 – OH 
H2SO4/180

0
c
 H2C = CH2 + H2O 

 اهلكسان احللقى:]ب[ احلصول على 
 

C6H5COONa + NaOH                    + Na2CO3  

 

 

          + 3H2 

 
 

 

 

 [ يوديد اإليثيل:1]
C2H5I + NaOH   C2H5OH + NaI 

 

C2H5I + KOH(aq)        للئى C2H5OH + KI 

 [ محض اإليثانويك:2]
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 

 [ كلورو بنزين:3]
 

  + NaOH   NaCl +                      كيفيند 

 
 [ محض الكربوليك:4]

  + NaOH     + H2O 

 
 اإليثيل:[ بنزوات 5]

 . رحد  غرثيلى انه كع حددردمرتمد  

C6H5COOC2H5 + NaOH   C6H5COONa + C2H5OH 
 اإليثيل: أسيتات[ 6]

  ليتلع حددردم  رحد  غرثيلى.رتمد  

CH3COOC2H5 + NaOH    CH3COONa + C2H5OH 

 

 

 
 [ امليثان: 1]

CH4 + H2O       
725

o
c
 CO + 3H2 

 [ اإليثني:2]

CH2 = CH2 + H2O    
H2SO4 / 110

0
C

 CH3-CH2-OH 

 م[° 111] [ كربيتات إيثيل هيدروجينية:3]

CH3 – CH2 – OSO3H + H2O 
110

0
C

 CH3 – CH2 – OH + H2SO4  

 
 [ كربيد الكالسيوم:4]

CaC2 + 2H.OH          Ca (OH)2 + H – CC – H 

 جد 300

300 
5
 م

 

 

 وضح باملعادالت تأثري الصودا الكاوية على كل من

 وضح باملعادالت تفاعل املاء مع كل من

OH 

Cl OH 

ONa 

CaO 

Heat 

 ضوط/ح كتو

 لللل حفلز
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 [ اإليثاين:5]
 

 

 

 

 
 

  بيوتني – 2 –ميثيل  – 2[ 6]
 

 ايدتل د  -2-ليثيل  -2
 
 

 [ بروبني:7]
 

 ا  ال د  - 2                                         

 
 [ ايثوكسيد الصوديوم:8]

C2H5ONa + H2O           C2H5OH + NaOH 

 )كيتحلل كيالئى فى  لط حال( [ أسيتات اإليثيل:9]

CH3COOC2H5 + H2O      
H

+

  CH3COOH + C2H5OH 
 [ بنزوات اإليثيل:11]

C6H5COOC2H5 + H2O    
H

+

  C6H5COOH + C2H5OH 
                             [ مع اإلسربين:11]

 

                                                         H
+
 

                                    + H2O                                                    + CH3COOH 

 
 

 

 

 

 

 [ البنزين:1]
     Conc. H2SO4 

  + HO – NO2                                               + H2O 

                                                           50
o
c 

 [ الطولوين:2]
 

                                             H2SO4 

  + 3HNO3                             

 ل ره                                                         ثالثى  يت   كيجديدرن

 

 

 

 وضح باملعادالت تفاعل نيرتة كل من

NO2 

CH3 

O2N 

CH3 

NO2 

NO2 

                                                              H    OH                       

                                  H2SO4 40%            |      |                                

H–CC–H + H2O                        H – C = C – H                  CH3CHO    

                                 HgSO4 /60
0
c   رنيل      لرحد  كيف                      كليتلياهيا                    

 كرثل ل                    ل رب  ي  ثلات             

         CH3                                                   CH3 

          |                                      H2SO4             |                                 

CH3-C = CH-CH3 + H2O                 CH3-C-CH2-CH3      

                                                                     | 

                                                                    OH 

                                               H2SO4                                              

CH3-CH = CH2 + H2O                 CH3-CH-CH3      

                                                                 | 

                                                                OH 

COOH 

OH 

COOH 

O – C – CH3  
        | | 

        O 
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 [ اجلليسرول:3]
 

                                               H2SO4/Conc. 

                     + 3HO – NO2                                                        + 3H2O 

 

                                          

  يت  جليس رن                                         
 [ الفينول:4]

                                          H2SO4/Conc. 

      + 3HNO3                                                            + 3H2O 

 

 حال ام ر () ثالثى  يت   فيند 

 

 

 

 
 [ أسرت أسيتات اإليثيل:1]

CH3COOC2H5 + NH3            CH3CONH2 + C2H5OH 

  ليتلع كألرثيل         ليتلليا                                                                                                 
 [ أسرت بنزوات اإليثيل:2]

C6H5COOC2H5 + NH3   C6H5CONH2 + C2H5OH 

 انه كع كألرثيل          انهكليا                                                                                                
 [ محض األسيتيك:3]

- NH2 + HCH2COOH   NH2CH2COOH 

 حال  لتي    لجادا  ليند             حال جالرسين                                                                     

 )حال  ليند  لتي (                                               

 

 

 
 [ البنزين:1]

         + HO – SO3H   
H2SO4

    H2O +                      كيسلفد ي نهرن حال ا  

 ل ره                                                                  

 م:° 80لنا  [ اإليثانول2]

CH3 – CH2 – OH + HOSO3H
     80 

o
c CH3 – CH2 – OSO3H + H2O 

 رب رتلع غرثيل هيات جينية                                

 م:° 140لنا  [ اإليثانول3]

2C2H5OH   
H2SO4/140

o
c
 C2H5 – O – C2H5 + H2O 

 ثي  ثنلئى كإلرثيلغ                                                  

 م:° 180لنا دتجة  [ اإليثانول4]

                     H2SO4 

C2H5OH      + H2O 

                     180 
o
c 

CH2 – OH  
 | 

CH  – OH 
 | 

CH2 – OH  

CH2 – O – NO2  
 | 

CH  – O – NO2 
 | 

CH2 – O – NO2 

OH 

O2N 

OH 

NO2 

NO2 

 وضح باملعادالت تفاعل محض الكربيتيك مع  كل من

SO3H 

H – C = C – H 

       |       | 

      H     H 

 وضح باملعادالت تفاعل النشادر مع  كل من



 العضويةالكيمياء  اخلامسالباب مراجعة 

 

21 

 Hossam Sewify الصف الثالث الثانوى اءيفى الكيم احلسام

 

 

 

 
 [ الطولوين:1]

 

  2             + 3O2                      2             + 2H2O    
 [ كحول أوىل:2]
 

                          KMnO4 (O)                                          - H2O                               

        

 

 

 

  (O)                                          ل رب  ي  ثلات                                           

 

 حال كرثل در                                                           
 [ كحول ثانوى:3]
 

 

                             (O)                                            - H2O  

  ليتد   

 )ا  ال د (

 

 ال رتأرسا يعام كتصل  لجادلة كيملتايند  استكع هيات جين. ى:[ كحول ثالث4]

 [ اإليثني:5]
 

 

 

 
 )حرق امليثان( [ امليثان:6]

CH4 + 2O2        CO2 + 2H2O + طلقة 
 حرق اإليثاين:[ 7]

 أواًل: فى كمية حمدودة من األكسجني:
2C2H2 + 3O2      2CO2 + 2H2O + 2C  ) دخل( 

 ثانيًا: فى وفرة من األكسجني:
2C2H2 + 5O2    4CO2 + 2H2O + ح كتو لليية جاكل      

 تستخام فى يحلم  قجع كياعلد   رساى الهب كألرسى  لتيلين 

  3000تبلد كيح كتو كيانجلقة لن هسك كيتفللل 
5
 م

 

 

 

 

 

 

 وضح باملعادالت أكسدة  كل من

COOH CH3 

CH3 – C = O 

            | 

           H 

CH3 – C = O 

            | 

           OH 

           H 

            | 

CH3 – C – OH 

            | 

           H 

           OH 

            | 

CH3 – C – OH 

            | 

           H 

           H 

            | 

CH3 – C – OH 

            | 

           CH3 

           OH 

            | 

CH3 – C – OH 

            | 

           CH3 

    CH3                        

      \ 

      C = O 

      / 

     CH3 

H     H                                             H   H 

 |      |                   KMnO4                |      | 

C = C + H2O          H – C – C – H  

 |      |               (O)  لط قلد             |      |  

H    H                                             OH  OH 

V2O5 

400
0
c 
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 املركبات العضوية وغري العضوية:

 املركب الغري عضوى املركب عضوى املقارنة
 تأتى لن لصلدت لعا ية لن كألتا تستخلن لن  حل  بلتى    حيدك ى املصدر

 لنلح   ي  كيم اد قا رحتد  للى  رغت ط  جدد كيم اد  الرتكيب الكيميائى

 ال تس ب فى كيالذ الذوبان

 تس ب فى كياسربلع كيعضدرة 
ل   فى كيالذ تس ب  ليبل

 ل تفعة لنخفضة درجة االنصهار والغليان
ل  الرائحة ل  يهل ت كئ  لايهو  ليبل  لاراة كي كئحة  ليبل

ل  CO2. H2Oتغتعل  رنتج  االشتعال   ي  قلالة يالشتعل   ليبل

ل  تسلهاية الروابط   رد ية  ليبل

ل  التوصيل الكهربى ل  ال تدحل  ليبل  تدحل  ليبل

 ل رعة أل هل تتم اين  رد لع اجي ة أل هل تتم اين جهر لع سرعة التفاعل

ل  البلمرة ل  تمد   ليبل  ال تمد   ليبل

ل  تدجا اين رثي  لن كيا ربلع املشابهة اجلزيئية  ال تدجا  ليبل
 الصيغة اجلزيئية والبنائية

 الصيغة البنائية اجلزيئية الصيغة

ى هى حيوة تبين  دا  لاد ةتكع رل لنص  ف

اعضهل  كيستكع لع كيا رب  ال تبين ط رقة كتتبلط

 كيجهئ فى

هى حيوة تبين  دا  لاد ةتكع رل لنص  فى 

لع اعضهل الي  كاط  كيستكع  ط رقة كتتبلط جهئكي

 كيتسلهاية.

 والكحول اإليثيلى:الصيغة البنائية لكل من إثري ثنائى امليثيل 
 الكحول اإليثيلى إثري ثنائى امليثيل

 رتفللل لع كيصددردم  رتصللا كيهيات جين ال رتفللل لع كيصددردم

 
 
 
 

 :والبلمرة بالتكاثفالبلمرة باإلضافة 
 البلمرة بالتكاثف البلمرة باإلضافة

تتم اءضلفة  لاكد ربي و جاكل لن جهر لع ل رب  كحا 

حوي    ي  لغبع غيى اعضهل يتمدرن جهئ لغبع 

 ربي  جاكل 

تتم اين لد دل رن لختلفين رحاث اينهال لالية 

   كتتبلط لع فقا جهئ اسيط لثل كيالذ  ;تملثف

 ي  رعتب  هد كيدحاو كأل يى  رتمد  ادييا  لغت

 كيتى تستا  فيهل لالية كيبلا و اين جهر لتهل
 األلكني املتماثل والغري متماثل:

 األلكني غري املتماثل األلكني املتماثل

كيم اد  كياتصلتين الي كاجة كياهد جة  لةتت

 تحتدرل   فل كيعاد لن ةتكع كيهيات جين

كيم اد  كياتصلتين الي كاجة كياهد جة  لةتت

 تحتدرل  لاد  ي  لتسلٍ  لن ةتكع كيهيات جين

 
 

 قارن بني

O C C HS 

HS 

HS 

HS 

HS 

HS  C 

 

C H 

H 

H 

H 

H 

OH 
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 األلكانات واإللكينات واأللكاينات
 األلكاينات األلكينات )البارافينات( األلكانات

CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 

هيات ر اد لع  ييفلتية لفتدحة 

كيسلسلة كيم اد ية  ت تبط ةتكع 

جهر لتهل ا  كاط  حلدرة كيم اد  فى 

 )ليجال كيقدرة حعبة كيمس (

هيات ر اد لع  ي  لغبعة 

لفتدحة كيسلسلة تدجا اين 

ةتكع كيم اد  فى جهر لتهل 

 تكاجة لهد جة     رث 

لجادلة لن كيهيات ر اد لع 

لفتدحة كيسلسلة تحتد  للى 

تكاجة ثالثية  كحاو للى كألقل اين 

 ةتكع كيم اد 
 الفينيلالنفثالني وثنائى 

 ثنائى الفينيل النفثالني

C10H8 C6H5 - C6H5 
 
 

 
 الكحوالت والفينوالت

 الفينوالت الكحوالت
 لجادلة كيهيات رسيل تتصل ااجادلة  ترل لجادلة كيهيات رسيل تتصل ااجادلة  يميل

R – OH  Ar – OH  

 حامضية الكحول والفينول
 حامضية الفينول حامضية الكحول

كألرسجين  رث  لليبية لن 

كيهيات جين فى لجادلة 

كيهيات رسيل  اسي  تهكة غيمت   لع 

كي كاجة  لحية كألرسجين  اليتليى 

رسهل رس  هسه كي كاجة فيحل كيفله 

 لحل كيهيات جين.

كألرسجين  رث  لليبية لن كيهيات جين فى لجادلة 

جين كيهيات رسيل  اسي  تهكة غيمت   لع كي كاجة  لحية كألرس

  اليتليى رسهل رس  هسه كي كاجة فيحل كيفله لحل كيهيات جين.

تهدكد هسه كيخلحية فى كيفيندالع  كيسبب فى ةي  هد    حلقة 

 اسي    O - Hكيبنهرن فى كيفيندالع تهرا لن طد  كي كاجة 

 تمد   لهل فى كيمس 

  رب  لن كيمحد   قل لن كيفيند 

 لع كيفلهكع كينغجة  هيات رسيا كيصددردمكيتفللل  كيتفللل لع كيفلهكع كينغجة

 سكر اجللوكوز والفركتوز

 سكر الفركتوز سكر اجللوكوز

 ريتد  لارا كيهيات رسيل  ياهيا لارا كيهيات رسيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كحوالت عديدة كحوالت ثالثية ثنائيةكحوالت  كحوالت أحادية
رحتد  كيجهئ للى 

لجادلة هيات رسيل 

  كحاو )ليثل د (

رحتد  كيجهئ للى 

لجادلتين هيات رسيل 

 )غرثيلين جليمد (

رحتد  كيجهئ للى ثالثة 

لجادللع هيات رسيل. 

 )جليس   (

رحتد  كيجهئ للى كيعارا 

لن لجادللع 

 كيهيات رسيل. )لدتايتد (
 

 CHO 

  |  

(CHOH)4 

  | 

 CH2OH  

 CH2OH  

  | 

 C = O 

  | 

(CHOH)3 

  | 

 CH2OH 
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 كحوالت ثالثيه كحوالت ثانوية أوليةكحوالت 
فيهل ت تبط لجادلة كيملتايند  

استو ر اد   كحاو  ةتتين 

 هيات جين

ت اط فيهل لجادلة كيملتايند  

استتى ر اد   ةتو هيات جين 

  كحاو

ت تبط فيهل لجادلة كيملتايند  

 اثالث ةتكع ر اد 

 أسئلة متنوعة:
 املائى لكربيتات اإليثيل اهليدروجينية:[ قارن بني التحلل احلرارى والتحلل 1]

 ] [ كيتحلل كيح كت :

CH3 – CH2 – OSO3H   CH2=CH2 + H2SO4 

 ]ب[ كيتحلل كيالئى:

CH3 – CH2 – OSO3H + H2O                      CH3-CH2OH + H2SO4 

 /حال  ي  لضد كرثل د /فيند /حال  لتي /حال انه ر الصفة احلامضية: زيادة [ ترتيب املركبات حسب2]

 ترتيب الكحوالت حسب زيادة درجة الغليان: [3]
كيمحدالع كألحلدرة )ليثل د ( / كيمحدالع كيثنلئية )كرثيلين جليمد ( / كيمحدالع كيثالثية )كيجليس   ( / 

 كيمحدالع لاراو كيهيات رسيل )كيسدتايتد (

 رسيل كيقجبية كيتى تمد  ت كاط هيات جينيةيهرلدو لاد لجادللع كيهيات 
 أدرس اجلدول ثم أجب عن األسئلة التالية: [4]

 )د( )حـ( )ب( ) (

-OH - O -  - CHO -COOH 

   ، ب ، حـ ، د  تاع لجادللع  ظيفية. 

  ظيفية لنهم؟دلة الل كلم رل لج (1)

 لجادلة لنهم؟غيى    قسم لن  قسلم كيا ربلع كيعضدرة رنتاى رل ل رب رحتد  للى  (2)

  ةر  لثلالل يا رب لضد  رحتد  للى لجادلة  ظيفية لن تل  كياجادللع. (3)

 - ض  الياعلدالع كيميايلئية تحدرل ل رب رحتد  للى كياجادلة كيدظيفية: (4)

 )( غيى ل رب رحتد  للى كياجادلة كيدظيفية )ب ( 

 ) ( غيى ل رب رحتد  للى كياجادلة )د( 

  كياجادلة كيدظيفية ) ()حـ( غيى ل رب رحتد  للى 

 )( غيى ل رب رحتد  للى كياجادلة كيدظيفية )حـ ( 
 تفحص املركب التاىل ثم أجب عن األسئلة التى تليه: [5]
 كةر  كياجادللع كيدظيفية كيادجددو اهسك كيا رب. (1)

 -كيدظيفية كيتى:حاد    كياجادللع  (2)

ل لنرا لعليجرة كيا ررب ادكلرجة ايم اد رلع  (أ ) تحاث فدتك ل

 كيصددردم.

ل لنا تفللل كيا رب لع رلدترا كيحارا تعتب  لس دية  (ب ) ل انفسجيل  (III)لن ظهدت يد ل

 رامنهل تمدرن غلت  غةك تفللل كيا رب لع رحد . (ج )

  رامنهل تمدرن غلت  غةك تفللل كيا رب لع حال. (د )
  عليه الدائرة داخل حلقة البنزين؟[ ما الذى تدل 6]

 تا  للى لام تا ره كإليمت   لع كيستة لنا ةتكع ر اد  لعينة.
 وضح باملعادالت دور اخلمرية فى حتضري اإليثانول:[ 7]

C12H22O11 + H2O  
تحلل للئى

 C6H12O6 + C6H12O6 

 لم  ز       هرم ك ف تيه                  جلدردز           ف رتدز                           

C6H12O6  
/ك هرم زرايه  تخا   

     2C2H5OH + 2CO2 

ل ينظلم كألردالي. C5H12 [ ارسم متشكالت للصيغة اجلزيئية8]  لع رتلاة كلم كيا رب تبعل

 

180 
5
 م

110 
5
 م

COOH           O    
             || 

   O – C – CH2NH2 
HO 
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 تحارا  طد  للسلة ر اد ية لستا و فى جهئ كيا رب لثل: ايدتل   -1

ل لرن كقر ب طر ف لدجردد اره ةتكع لنلحر   خر    -2 ت قم ةتكع كيم اد  فرى  طرد  للسرلة لسرتا و لبترائل

  ي  كيهيات جين ك  لجادلة ةترة ك  لجادلة كيميل

رمترررب   ال تقرررم ةتو كيم ارررد  كياتصرررل اهرررل لجادلرررة ةتررررة ك  لجادلرررة كيميرررل ك  ةتو لنصررر   يررر   -3

  كلم كيعنص  ثرم كلرم كيهيرات ر اد  للرى حسرب  طرد  للسسرلة  كيهيات جين ثم رسر  كلم كياجادلة 

 لستا و يستكع كيم اد  ثم ت قياهل

ين لرن  ردا  كحرا رمر ت كير قم  ررسر  غةك كتتبط استو ر اد   كحراو لجاردلتين ك  ةتترين  ير  كيهيرات ج -4

 اعاه رلاة ثنلئى ثم كلم كياجادلة ك  كلم كيستو )كيعنص ( ثم كلم كيهيات ر اد .

غةك كتتربط ارستو ر اررد   كحراو ثررالث لجادلرلع ك  ثررالث ةتكع يعنصر   يرر  كيهيرات جين لررن  ردا  كحررا  -5

 يعنص  ثم كلم كيهيات ر اد .رم ت كي قم ثالث ل كع  رسر  اعاه رلاة ثالث  ثم كلم كياجادلة ك  ك

غةك كتتبط استو ر اد   كحاو لجاردلتين ةترترين لختلفترين ك  ةتترين يعنصر رن لختلفرين رمترب تقرم ةتو  -6

كيم اررد  كلررلم كلررم رررل لنهاررل للررى حرراو احيررث تمررد  كيتسرراية حسررب كيت تيررب كالاجررا  أللررالئهل اليلوررة 

 كيالتينية 

اد  لختلفة فى كيا رب رمتب  تقلم ةتكع كيم اد    ال ثم غةك كتتبط لاد لن ةتكع لنص   كحا استكع ر  -7

ثم كلم كيعنص  ثم     كياجادللع للى حسب لاد ةتكع كيعنص …… رلاة ثنلئى ك  ثالث     تالل    

 كلم كيهيات ر اد  حسب لاد ةتكع كيم اد  كيت  تم ت قياهل.

 (نظام االيوباك)  املركبات العضويةتسمية تذكر 

 كيقل د  كيعلم

CnH2n+2 

 كيقل د  كيعلم

CnH2n 

 كيقل د  كيعلم

CnH2n – 2  

 CH4كيايثل :

 C2H6كالرثل :

 C2H4كإلرثين:

 C3H6كيب  اين:

 C2H2كإلرثلرن:

 C3H4كيب  الرن:

 كيقل د  كيعلم

CnH2n 

 C5H10انتل  حلقى:

 C6H12همسل  حلقى:

 بنزين عطرى
 

 
 نفثالني

 
 

 رابطة أحادية
 C2H6 ألكانات

 

 أروماتية أليفاتية

 مشبعةحلقية 
 

 بنتان حلقى
 

 هكسان حلقى

 رابطة ثنائية
 C2H4 ألكينات )أوليفينات(

 

 غري مشبعة
 

 رابطة ثالثية
 C2H2 لينات(يألكاينات )اسيت

 

 سلسلةالمفتوحة 
 

 مشبعة
 

 حلقية )غري مشبعة(

 تصنيف اهليدروكربونات
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تسرل رة لرن ط فر  كيسلسرلة، هر  للرى لسرلفة ل Cغةك رل ت كيف  ا تحتدي للى لاد لختلف لرن ةتكع  -8

 فء  ت قيم كيسلسلة فى هسه كيحلية رمد  حسب كألاجارة كيالتنية.

 .رجب    رمد  لجادا  تقلم ةتكع كيف  ا  حو  لل رامن -9

فرى كيا ربررلع  ير  كياغرربعة )كيمينرلع    كيملرنررلع( ربرا  كيترر قيم يرستكع كيم اررد  لرن  لحيررة  قر ب طرر ف  -11

متررب تقررم ةتو كيم اررد  كيتررى ربررا  لنرراهل كي كاجررة  يرر  كياغرربعة قبررل كلررم يل كاجررة كيثنلئيررة ك  كيثالثيررة  ر

 كاليمين ك  كاليملرن

  طد  للسلة فى كأليمين    كأليملرن رجب    تحتد  للى كي كاجة كيثنلئية    كيثالثية. -11

 فى كأليمين رستبا  كياقجع )ك ( الياقجع )رن(. -12

 .فى كأليملرن رستبا  كياقجع )ك ( الياقجع )كرن( -13

ثالثى كإلحال  ال تستخام ليتل    التك     تثد ارل تر قم حسرب كيحر  ف كألاجاررة ثنلئى    غةك رل  كيبنهرن  -14

 .اليلوة كيالتينية لع ل كلله    رمد  لجادا كألتقلم  قل لل رامن

 فى كيمحدالع رضلف كياقجع )  ( غيى  هلرة كلم كأليمل  كياقلال. -15

 رة كلم كأليمل  كياقلال.فى كألحالا رضلف كياقجع ) ر ( غيى  هل -16

 . كلم كأليميل    كألترل كيغ  كيحللضىرساى كإللت  اللم  -17

 

 

 

 [ كيجليس   1]

 

 

 [ كيسدتايتد 2]

 

 

 

 [ كإلرثيلين جليمد 3]

 

 

 [ كيجلدردز4]

  ياهيا لارا 

 كيهيات رسيل

 

 

 كيف رتدز[ 5]

 ريتد  لارا 

 كيهيات رسيل

 

 

 [ كيملتيمد 6]

 ثنلئى هيات رسى انهرن – 2 ، 1

 

 

 

 [ كيبي  جليد 7]

ثالثرررررررى هيات رسرررررررى  - 3، 2، 1

 انهرن

 

 

 

 [ حال كيبم ر 8]

 ثالثى 

  يت   فيند 

 [ حال للسلي 9]

 ثنلئى فينيل انتل  -4،  2[ 10]

 

 

 
 

 فينيل ا  ال  -2[ 11]

 

 

 

 [ حال كيالرتي 12]

 

 كيجالرسين [ حال13]

 

 

ليثيرررررررررل  -3 -ا  لرررررررررد -2[ 14]

 ايدتل 

 

 

 ثنلئى ليثيل ايدتل  - 3،  2[ 15]

 

 اكتب الصيغ البنائية لكل من + التسمية

CH2 – CH2  

 |          | 

 OH    OH              

CH2(CHOH)4CH2  

 |                       | 

OH                  OH              

CH2 – CH – CH2  

 |          |         | 

 OH    OH    OH          

OH 

OH 

 CH2OH  

  | 

 C = O 

  | 

(CHOH)3 

  | 

 CH2OH  

 

 CHO 

  |  

(CHOH)4 

  | 

 CH2OH  

 

COOH 

OH 
O2N 

OH 

NO2 

NO2 
OH 

OH 

OH 

           OH  

            | 

CH3 – CH – COOH  

CH3-CH-CH-CH3 

         |      | 

        CH3 CH3 

CH3-CH-CH-CH3 

          |      | 

        CH3 Br 

H – CH – COOH  

        | 

        NH2 

CH3-CH-CH2-CH-CH3 

           |              |    
CH3-CH-CH3 

          |      
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 ثنلئى رلدت  انتل  - 3،  3[ 16]

 

 

 

 

[17] 

 -2 -رلررررررررردت   -4 -ا  لررررررررد  -1

  يت  انهرن

 

 

 

 

[18] T.N.T 

 ثالثى  يت  طديدرن

 

 

 

 

 

 ايدتين -1 –ليثيل  -3[ 19]

 

 

 

 ايدتين -2 –رلدت   – 1[ 20]

 

 

 

 انتلرن -2-رلدت   -4[ 21]

 

 C10H8[  فثليين 22]

 

 

 C12H10 [ ثنلئى كيفينيل24] [  يت  انهرن23]

 [ حال كيست ر 25]

 رانع  ادكيبمت رل

 للى كأل سرة

 

 

 

 

 

 

 [ كيجللمسل 26]

 لاكلى رلدت همسل  حلقى

 

 

 

 

 

 

 [ كيهليدثد  27]

 - 1،1،1-رلرررردت  -2-ا  لررررد -2

 ثالثى فلدت  غرثل 

 [ كينيت   جليس رن28]

 

 

 

 

 

 [ حال  رسليي 29]

 

 [ حال كيفثليي 30]

 

 

 

 

 )خلي ( حال غرثل در [ 31]

 

 

 

 “حال ر اديي ”فيند  [ 32]

 

 

 

 “ ليتلياهيا”غرثل ل  [ 33]

 “فدتللياهيا”[ ليثل ل  34]

 

 

 

 حال كيبيدتي ي[ 35]

 رستخلن لن كيهااو

 [ رب رتلع غرثيل هيات جينية36]

 – 2،  1 –ا  لررررررررررررد  – 4[ 37]

 ثنلئى رلدت  انهرن

 

 

 

 

ثنررررررررلئى ا  لررررررررد  – 3،  1[ 38]

 انهرن

 1 –ثنرلئى ا  لررد  – 4،  2[ 39]

 رلدت  انهرن –

 

O2N 

CH3 

NO2 

NO2 NO2 

Cl 

Br 
                   Cl 

                   | 

CH3-CH2- C-CH2-CH3 

                   | 

                   Cl 

CH3 – C   C – CH – CH3 

                             |    

                           Cl      

Cl 

 | 

CH2-CH=CH-CH3  

         CH3 

          | 

CH3-CH-CH = CH2 

          Br   F 

           |      | 

H – C – C – F 

           |      | 

         Cl    F 

H 

Cl 
H 

Cl 

Cl 

H 

Cl 

H 

H Cl 

Cl H 

C 

C 
C 

C 

C 
C 

COOH  
 | 

COOH 

COOH 

COOH 

CH2 – O – NO2  
| 

CH –  O – NO2 
| 

CH2 – O – NO2  

           H  
               | 

    H – C – COOH  
               | 

 HO – C – COOH  
               | 

    H – C – COOH  
               | 

           H 

           O 

            || 

CH3 – C – OH 

OH             O 

            || 

CH3 – C – H 

      O 

       || 

H – C – H 

CH3 – CH2 – O – SO3H 
            O 

             || 

C3H7 – C – OH 

Cl 

Br 

Cl 

Br 

Br 
Br 

Br 

Cl 

NO2 
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ثنلئى رلدت حال  – 4،  2[ 40]

 انه ر 

 

 

 

 

 – 4 –رلرررررررررررررررررررررررردت   – 1[ 41]

  يت  انهرن

ثنررلئى  – 5،  3 –ليثيرل  -1[ 42]

  يت  انهرن

ليثيررررل  – 3 –رلرررردت   – 1[ 43]

 انهرن 

 

 

 

فينيرررررل  - 2 –رلررررردت   – 1[ 44]

 غرثل 

 انتل د  - 2 -ليثيل  -2[ 45]

 [ ا  ال دكع كيصددردم46]
 

CH3CH2COONa 

 

ثنررررررررلئى رلرررررررردت   – 3،  2[ 47]

 حال همسل در 

 [  ثي  ثنلئى كإلرثيل48]

C2H5 – O – C2H5 

  ثي  ثنلئى كيايثيل

CH3 – O – CH3 

ثنرررررررررلئى ليثيرررررررررل   – 2،  2 [49]

 ايدتل در حال 

 

 

 

 

 ا  ال د  – 2[ 50]

 

 

 

 -1-ثنررررلئى ا  لررررد  – 2،2[ 51]

 ايدتل د 

 

 

 

 

 [ حال فدتلي 52]

H – COOH 

 

 [  ليتد  )ا  ال د (54] [ حال انه ر 53]

CH3COCH3 

 زرت كيا  خ[ 55]

 للسيالع ليثيل

 

 

 

 

 

 كأللب رن[ 56]

  ليتيل حال كيسلسلي 

 حال تي فثليي [ 57]

 انهكليا[ 58]

 

 

 

 

 

 ثالثى كيجليس را[ كلت  60]  ليتلليا[ 59]

 

 

 

 

 كإلرثيل [ كلت  انه كع61]

 

 

 

 غلت  غرثل دكع كإلرثيل[ 63] غلت  ا  ال دكع كيفينيل[ 62]

 غلت  ا  ال دكع كيايثيل[ 64]

 

 

 غلت  ايدتل دكع كإلرثيل[ 66] غلت  ليثل دكع كيايثيل[ 65]

COOH 

Cl 

Cl 

NO2 

Cl 

Cl 

CH3 CH2-CH2 
  |          |      

Cl 

                         CH3 

                                 | 
CH3-CH2-CH-C-OH 
                                 | 

                         CH3 

                  CH3 

                         | 
CH3-CH2-C-COOH 
                         | 

                  CH3 

 CH3CH2CH2CHCHCOOH 
                                    |       | 

                        Cl Cl 

         CH3 

             | 

CH3-CH-OH 

                 Br 

                       | 
CH3-CH2-C-CH2-OH 
                       | 

                 Br 

O2N CH3 

NO2 

COOH 

OH 

   O 

   | | 

– C – OCH3 

   O 

   | | 

– C – OH 

O – C – CH3  

        || 

        O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          O 

          | | 

HO – C – 

   O 

   | | 

– C – OH 

            O 

             || 

C6H5 – C – NH2 

           O 

            || 

CH3 – C – NH2 

CH2 – O – CO – R1  
| 

CH –  O – CO – R2  
| 

CH2 – O – CO – R3  

COOC2H5 OOCC2H5 CH3COOC2H5 

C2H5COO CH3 HCOOCH3 C3H7COOC2H5 
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 [ األنثراسني:67]
                   C14H10 
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